
 

MAJOWA JUTRZENKA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22                           

     IM. JANUSZA KORCZAKA W PŁOCKU 

 Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zostały uświetnione koncertem pieśni patriotycznych 

 „Historia Polski w Piosence”. 

 Uroczystość ta była jednym z wielu przedsięwzięć realizowanych 

w naszej Szkole w ramach projektu edukacyjnego „Rok dla Niepodległej”, 

mającego na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę wolności. 

 W czasie trwania koncertu widzowie mogli prześledzić historię 

naszej Ojczyzny od rozbiorów do współczesności. Opowieść o losach 

rodaków, „ilustrowana” odpowiednio dobranymi piosenkami, utworami instrumentalnymi oraz prezentacją multimedialną, przybliżyła 

wszystkim okoliczności rozbiorów, uchwalenia Konstytucji 3 maja, zrywów narodowowyzwoleńczych, odzyskania wolności w 1918 roku. Ukazała 

także losy naszego kraju związane w wybuchem i okrucieństwem II wojny światowej, a także powojenną rzeczywistość. 

Młodzi artyści, członkowie szkolnego chóru TU-TU oraz  

 dzieci z klasy 3e i 3l, mieli okazję do trzykrotnego zaprezentowania się 

publiczności.  

26 kwietnia odbył się pierwszy koncert, którego adresatami 

byli Rodzice uczniów naszej Szkoły oraz Mieszkańcy osiedla 

Podolszyce- Południe.  

27 kwietnia miały miejsce dwa kolejne występy, tym razem 

dla społeczności szkolnej. Jesteśmy dumni, że jednego z nich mogliśmy 

wysłuchać wspólnie z zaproszonymi Gośćmi. Swoją obecnością 

zaszczycili nas: Pan Andrzej Nowakowski- Prezydent Miasta Płocka, Pan Wojciech Szelągowski- Inspektor Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu 

Miasta Płocka, Pani Marzena Brzózka- Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Płocku, Pani Joanna Banasiak- 

Dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, Pan Stanisław Nisztor- Prezes 

Zarządu Oddziału ZNP w Płocku, Pan Marek Krysztofiak- Przewodniczący Regionalnej 

Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.  



 

Miło nam, że koncert pieśni patriotycznych „Historia Polski w Piosence”  

nie pozostał bez echa. 

 

Witam serdecznie! 

Chciałam pogratulować wczorajszego koncertu pieśni patriotycznych. Dobór utworów, przygotowanie chóru, dobór 

slajdów, te małe dzieciaczki grające tak pięknie na dzwonkach, pieśń śpiewana przez Pana Dyrektora i Panią Monikę 

Świtkiewicz – to wszystko było bardzo dobrze zgrane i stworzyło wspaniałą atmosferę.  Byliśmy, ja z rodziną,  pod bardzo 

pozytywnym wrażeniem. Dziękujemy bardzo. 

 

 W tym miejscu Dyrekcja Szkoły, młodzi artyści oraz nauczyciele zaangażowani w przygotowanie tego przedsięwzięcia pragną 

podziękować za wszelkie, docierające do nich, słowa uznania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Ewa Rudowska, Dorota Wojeciechowska, Łukasz Grocki,  

Andżelika Kaniewska-Łuciakiewicz, Justyna Kamelska-Brzeszcz, 

 Elżbieta Wójcik, Monika Krzemińska, Magdalena Wilicka  


